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1. Inleiding 
 
Graag presenteren wij de planmatige onderhoudswerkzaamheden en energiebesparingsplannen 
voor uw woning.  
 
Planmatig onderhoud 
De staat van de buitenkozijnen, ramen en deuren is dusdanig dat deze aan vervanging toe zijn. Op 26 
mei hebben wij u via een brief op de hoogte gesteld van de start van de voorbereidingen. Begin juni 
heeft een eerste overleg plaatsgevonden met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH), 
waarbij ook een vertegenwoordiging van de BBV Terwinselen aanwezig was. Deze brochure is tot 
stand gekomen in samenwerking met het CHOH en de BBV Terwinselen. 
Het vervangen van de kozijnen gaat gepaard met energiebesparende maatregelen en het 
verwijderen van asbesthoudende materialen.  
 
Waarom energiebesparing? 
HEEMwonen besteedt al jaren veel aandacht aan energiebesparing. Ook de komende jaren 
verbeteren we de energieprestatie van onze woningen flink. We reserveren hiervoor enkele 
miljoenen euro’s per jaar. Op dit moment heeft een aantal van onze woningen een minder gunstig 
energielabel. Dit betekent voor bewoners een hogere energierekening. Ook het comfort in de 
woning laat soms te wensen over, bijvoorbeeld door tocht. Deze problemen gaan we ook bij uw 
woning aanpakken 
 
Het wooncomfort van uw woning zal verbeteren. En, heel belangrijk, uw woning wordt 
energiezuiniger. Dat scheelt u in de hoogte van uw woonlasten. Bovendien zijn de maatregelen goed 
voor het milieu. 
 

 
 

Energielabel 
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. De labels zijn er van A tot en met G. De 
minst zuinige woningen hebben label G, de zuinigste woningen label A. De woningen in dit project 
hebben momenteel gemiddeld een D-label. Na de werkzaamheden hebben alle woningen het 
energielabel B of C.  
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Lagere energielasten   
Behalve de huur tikken de energiekosten behoorlijk mee bij de woonlasten. Gemiddeld betaalt een 
huishouden in Nederland € 160 per maand aan gas en elektra. Bewoners van goed geïsoleerde 
woningen zijn veel minder kwijt. Over de te verwachten besparing leest u meer in hoofdstuk 10. 
 
Informatiebrochure 
De werkzaamheden aan uw woning zijn ingrijpend van aard. Hierover willen wij u graag uitgebreid 
informeren. Vandaar deze brochure. 
In deze brochure geven wij een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden, de planning, 
informatie over de aannemers en de contactpersonen. 
Bewaar de brochure goed. De informatie is belangrijk tijdens de periode dat er werkzaamheden aan 
uw woning plaatsvinden. 
 
Medewerking 
Wij vragen de medewerking van elke bewoner om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Meer 
hierover leest u in hoofdstuk 6.  
 

 
 
 
2. Planmatig onderhoud 
 
Hieronder lichten we toe welke werkzaamheden plaatsvinden. Het woningtype vindt u op het 
voorblad van deze brochure. 
 
2.1 Vervangen kozijnen, ramen en deuren 
Alle kozijnen, ramen en deuren in de buitengevels van uw woning, berging en bergkast worden 
vervangen door nieuwe kunststof kozijnen, ramen en deuren. Alleen het voordeurkozijn en de 
voordeur blijven van hout. Meer hierover leest u in 2.2. 
 
De nieuwe ramen op de eerste verdieping en zolderverdieping draaien naar binnen.  Op dit moment 
draaien de ramen naar buiten open. De draaiende delen worden uitgevoerd als draai-kiepraam.  Bij 
de nieuwe ramen kan het “vaste” gedeelte met een aparte vergrendeling worden geopend waardoor 
ook deze ramen van binnenuit kunnen worden gewassen. In de ramen komt een 
ventilatievoorziening. De draai- kiep ramen worden voorzien van een anti-fout-bediening. Hierdoor 
wordt voorkomen dat ramen verkeerd worden geopend en eventueel beschadigd raken. 
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De zijgevelramen (van woningtype T540 en Z600) op de zolderverdieping wijzigen ten opzichte van 
de huidige situatie. Het in de schuine punt aanwezige glas wordt vervangen door een dicht, 
geïsoleerd kunststof paneel. Hetzelfde geldt voor de ramen op de eerste verdieping in de voor- en 
achtergevel van het woningtype T510. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld gordijnen 
en zonwering aan te brengen. Ook het wassen van de ramen wordt zo eenvoudiger.  
 
De indeling van de ramen en deuren op de begane grond en bij de berging en bergkast blijft gelijk. Er 
worden wel ventilatievoorzieningen aangebracht. De nieuwe gevelindeling vindt u in bijlage 1. 
 
Kozijnen in dakkapellen 
Met uitzondering van enkele woningen aan de Caumerstraat, zijn de kozijnen in de dakkapellen 
enkele jaren geleden al vervangen, inclusief isolerende beglazing. De woningen aan de Caumerstraat 
worden op dezelfde wijze uitgevoerd. 
 
De kozijnen, ramen en kunststof deuren worden gebroken wit (RAL 9001). Dit geldt ook voor de 
ventilatievoorzieningen in de kozijnen. 
 

Rolluiken en terrasoverkapping 
Heeft u rolluiken? De aannemer verwijdert uw rolluiken en plaatst deze naderhand terug. 
Over het verwijderen van een terrasoverkappingen e.d. maken we afspraken tijdens het 
huisbezoek. 

 
2.2 Vervangen deuren en keuzemogelijkheden 
De deuren in de achtergevels, bergingen en bergkasten worden uitgevoerd in kunststof. Zie bijlage 1. 
De nieuwe voordeur is een geïsoleerde houten deur. U kunt als bewoner kiezen uit drie typen 
deuren. Elk deurtype heeft een andere kleur: donkerrood, -groen of -blauw. 
 

 
 
Tijdens het huisbezoek maakt u uw keuze kenbaar. 
De bestaande houten kozijnen en stenen onderdorpel met neuten blijven gehandhaafd en worden  
geschilderd. De kleur van de kozijnen blijft gebroken wit. 
 
2.3 Beglazing 
Alle beglazing wordt uitgevoerd in goed isolerend HR++-glas. 
 
2.4 Panelen in de kozijnen 
Alle panelen in de kozijnen worden vervangen door geïsoleerde kunststofpanelen in de kleur 
gebroken wit (RAL 9001). 
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2.5 Binnenafwerking 
De aansluiting van de kozijnen op het stucwerk aan de binnenzijde wordt afgewerkt met een 
kunststof lijst in dezelfde kleur als de kozijnen. Deze lijsten worden gelijmd en in de hoeken 
afgewerkt met witte kit. 
 
2.6 Hang- en sluitwerk 
Alle draaiende delen en deuren worden voorzien van een inbraakveilige meerpuntsluiting. De 
cilinders in alle deuren zijn gelijksluitend. Dit wil zeggen dat u met één sleutel alle deuren kunt 
openen en sluiten. De ramen op de begane grond zijn afsluitbaar. 
 
2.7 Vensterbanken en kleurkeuze 
Alle vensterbanken worden vervangen door nieuwe vensterbanken van houtvezelplaat welke is 
voorzien van een kunststof toplaag. De nieuwe vensterbanken worden op de bestaande 
vensterbanken gemonteerd.   
U kunt kiezen uit de kleuren wit en dolomiet (dit lijkt op natuursteen). Tijdens het huisbezoek heeft 
de projectleider een monster bij zich, zodat u een goed beeld krijgt. 
 
2.8 Vernieuwen gevelbekleding woningtype T510 
Bij woningtype T510 wordt de gevelbekleding vernieuwd. Dit zijn de woningen met de leien 
bekleding aan de voor- en achtergevel.  
Alle asbesthoudende leien worden verwijderd, inclusief de achterliggende isolatie. Voor het 
verwijderen van asbesthoudende producten (= saneren) gelden  strenge veiligheidsmaatregelen. 
Meer hierover leest u in hoofdstuk 4. 
De nieuwe gevelbekleding bestaat uit kunststof platen in de kleur antraciet. Achter de nieuwe 
bekleding komt een laag isolatie van steenwol platen. 

 
2.9 Dak 
De dak-doorbrekingen bij de schoorsteen worden gecontroleerd en waar nodig goed geïsoleerd.  
De daken van de woningen zijn voorzien van een dakbeschot met isolatie. Het verbeteren van deze 
isolatie gebeurt niet nu, maar op het moment dat de daken aan vernieuwing toe zijn. Naar 
verwachting over circa vijf jaar. Op dat moment worden met u ook de mogelijkheden voor het 
aanbrengen van zonnepanelen voor elektra-opwekking bekeken. 

 
 

3. Energiebesparende maatregelen 
 
Wij geven hieronder in hoofdlijnen aan wat de energiebesparende werkzaamheden aan uw woning 
inhouden. U kunt lezen wat er verandert aan uw woning en wat de veranderingen voor u inhouden. 

 
3.1 Spouwmuurisolatie 
De buitenmuren van de woningen worden waar nodig geïsoleerd. De spouw wordt volgespoten met 
waterafstotende steenwol-isolatievlokken. Deze worden onder hoge druk ingespoten volgens een 
voorgeschreven patroon. Nazakken van de isolatie wordt hierdoor voorkomen. De boorgaten worden 
gedicht met een passende voegmortel. 
Voordat de werkzaamheden van start gaan, wordt de spouw zorgvuldig gecontroleerd op vervuiling, 
koudebruggen en functionaliteit van de spouwankers.  
Blijkt in de spouwmuur al isolatiemateriaal aanwezig te zijn, dan zoeken we een maatwerkoplossing.  
Deze werkzaamheden duren ongeveer een dag. 
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3.2 Isolatie kruipruimte 
Op de kruipruimtevloer worden kunststof zakken met isolatiekorrels aangebracht. Deze zakken 
worden tegen de buitenmuren omhoog gezet tot aan de onderkant van de vloer. Zij isoleren én 
zorgen ervoor dat er geen bodemvocht en nare luchtjes in de kruipruimte terecht komen. Ventileren 
van de ruimte is niet meer nodig.  
Heeft u spullen in de kruipruimte geplaatst, dan verzoeken wij u deze weg te halen. 
Deze werkzaamheden duren minder dan een dag. 

 

        
 

Waarom vloerisolatie? 
Door de vloer verdwijnt gemiddeld 15% van de warmte. Dankzij de isolatielaag voelt de vloer 
warmer aan. De behaaglijkheid neemt toe. De relatieve vochtigheid onder de vloer neemt 
af. U heeft minder last van geurtjes en van de schadelijke huismijt. En uw gasrekening gaat 
omlaag. 

 
3.3 HR++-glas 
Gelijktijdig met het aanbrengen van de nieuwe kozijnen, ramen en deuren, wordt ook de nieuwe 
isolerende beglazing (HR++) aangebracht.  
Bij bepaalde weersomstandigheden kan het zijn dat zich op de buitenkant van het glas condens 
ontwikkelt. Dit is een normaal verschijnsel dat normaal gesproken weer snel verdwijnt. 
 
3.4 Kierdichting 
De nieuwe ramen en deuren worden voorzien van een dubbele kierdichting. Hierdoor worden 
ongewenste tochtverschijnselen voorkomen.  
Door de betere kierdichting is het noodzakelijk bewust te ventileren. Hierover meer in de bijlage 2. 
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4. Asbestsanering 

Tot 1994 zijn asbesthoudende producten in bouwwerken en dergelijke  toegepast. Vanaf 1994 is dat 
verboden. Uw woning is vóór 1994 gebouwd en er zijn asbesthoudende  materialen toegepast. In 
juni is de buitenschil van een aantal woningen in het complex door een gecertificeerd bedrijf 
geïnventariseerd. Een gecertificeerd laboratorium heeft vervolgens monsters onderzocht.  

Vastgesteld is dat in de volgende producten asbest is toegepast: 
- de witte panelen in en tussen de kozijnen 
- kit bij het enkele glas in de aluminium profielen 
- stroken in de spouwmuren bij de kozijnstijlen en bovendorpel 
- gevelbekleding (leien) voor en achter bij woningtype T510. 
 
Deze asbesthoudende producten worden op een door de overheid voorgeschreven veilige manier 
verwijderd (gesaneerd). Op dat moment mag u in de betreffende ruimte niet aanwezig zijn. Nadat de 
saneerders klaar zijn, controleert een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium of alle asbest is 
verwijderd.  Als geen asbestvezels worden aangetroffen, vindt een vrijgave plaats en kunnen de 
werkzaamheden doorgaan. Ook mag u de ruimte dan weer betreden. Door deze aanpak is de 
veiligheid gegarandeerd en zijn er geen gezondheidsrisico’s voor bewoners. Tijdens het huisbezoek 
zullen wij u hierover verder informeren.  
Het saneren van de gevelbekleding bij woningtype T510 gebeurt dusdanig dat u  hiervan binnen niets 
merkt. 
 
Schrikt u niet, tijdens de sanering zijn medewerkers van het saneringsbedrijf in “maanpakken” 
aanwezig en wordt het  gebied  met lint afgezet. De witte pakken zijn nodig, omdat de medewerkers 
dagelijks met asbest werken en direct met het asbest in contact komen. Als bewoner loopt u geen 
risico. 
 
GGD 
Op onze website www.heemwonen.nl vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over asbest. 
Voor uw vragen over asbest en gezondheid kunt u ook contact opnemen met de GGD via  
(045) 850 66 09. 
Met andere vragen over asbest in uw woning kunt u terecht bij Jos Schiffelers (projectleider 
HEEMwonen) via (045) 645 44 44.  
 
Tijdelijk uit woning: opvangwoning 
Tijdens de asbestsanering kunt u overdag niet in uw woning terecht. Dat wil zeggen tussen 8.00 uur 
en 16.30 uur.  ’s Avonds kunt u gewoon in uw eigen huis.  
Als u geen andere mogelijkheid hebt, kunt u overdag gebruik maken van de hiervoor beschikbare 
woningen Daslook 20 en Kaardebol 9. Deze leegstaande woningen zijn  ingericht voor tijdelijke 
opvang. Tijdens het huisbezoek kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een opvangwoning. De 
aannemer regelt dit dan met u.  
 
 

5. Planning werkzaamheden 
 
In oktober wordt gestart met de planmatige werkzaamheden inclusief asbestsanering. De 
energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd nadat de kozijnen zijn vervangen.  
 
Het vernieuwen van de kozijnen inclusief asbestsanering duurt drie tot vijf dagen. 
Het aanbrengen van de gevelbekleding duurt twee dagen en de kruipruimte isolatie minder dan een 
dag. Het zo nodig isoleren van spouwmuren en kruipruimte gebeurt vlak na elkaar. 
Het hele project is rond mei 2015 afgerond. 
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Volgorde werkzaamheden 
Per woningtype geldt een vaste volgorde waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd,  
 
Volgorde werkzaamheden woningtypes Z600 en T540 
 

 
Dag 1 

 
Asbest sanering kozijnen voorgevel 
Openingen wind- en waterdicht afsluiten met een houten plaat en kunststof 
flappen. Verwarming achter demonteren. 

Dag 2 Asbest sanering kozijnen achtergevel. 
Nieuwe kunststof kozijnen in de voorgevel monteren inclusief afwerking. 

Dag 3 Nieuwe kunststof kozijnen in de achtergevel monteren inclusief afwerking. 
Dag 4 Verwarming aansluiten. 
Dag 5 Voordeur vervangen, voordeurkozijn schilderen. 

N.B. Dag 5 sluit niet aan op dag 4. 
 

 
Volgorde werkzaamheden woningtype T510 
 

  
Dag 1 Asbest sanering voorgevelbekleding. 
Dag 2 Asbest sanering kozijnen voorgevel. 

Openingen wind- en waterdicht afsluiten met een houten plaat en kunststof 
flappen. 

Dag 3 Asbest sanering achtergevelbekleding. 
Verwarming achter demonteren. 
Nieuwe kunststof kozijnen in de voorgevel monteren inclusief afwerking. 

Dag 4 Asbest sanering kozijnen achtergevel 
Openingen wind- en waterdicht afsluiten met een houten plaat en kunststof 
flappen. Nieuwe gevelbekleding voorgevel aanbrengen. 

Dag 5 Nieuwe kunststof kozijnen in de achtergevel monteren inclusief afwerking. 
Dag 6 Nieuwe gevelbekleding achtergevel aanbrengen. 

Verwarming monteren. 
Dag 7 Voordeur vervangen, voordeurkozijn schilderen 

N.B. Dag 7 sluit niet aan op dag 6. 
 

 
Routing 
In oktober wordt gestart met twee proefwoningen, namelijk Daslook 20 en Kaardebol 9. De routing is 
daarna zoals aangegeven op bijlage 5 ‘Routing’. Gestart wordt bij Daslook 49.  
Kaardebol 63 is als laatste aan de beurt. 
De volgorde van de woningen staat vast. De tijdplanning kan wijzigen door bijvoorbeeld het weer. 
 
Uitvoering werkzaamheden 
Het uitvoerend bedrijf maakt afspraken met u over het tijdstip dat in en aan uw woning wordt 
gewerkt. De uitvoerder informeert u over de start van bepaalde werkzaamheden en geeft daarbij aan 
welke spullen u het beste kunt verwijderen, zodat hij zijn werkzaamheden goed kan uitvoeren. 
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6. Ben ik verplicht mee te doen? 

 
We gaan ervan uit dat bewoners met het project meedoen, omdat de voordelen groot zijn. U bent 
niet verplicht mee te doen met de energiebesparende maatrgelen waarvoor een huurverhoging 
geldt. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren, zodat u een goede afweging kunt 
maken. 
 
6.1 Huisbezoek 
Het is voor dit project noodzakelijk elke woning te bezoeken. Dit huisbezoek vindt plaats ruim 
voordat met de uitvoering gestart wordt. De projectleider maakt tijdig een afspraak met u en 
beantwoordt tijdens het huisbezoek graag de vragen die u na het lezen van deze informatiebrochure 
nog heeft. Het huisbezoek duurt circa een uur. 
Wij vragen u om privéomstandigheden, zoals lichamelijke beperkingen en ziekte, aan ons te melden. 
Samen met u zoeken wij dan naar een oplossing om de werkzaamheden zo goed mogelijk voor u te 
organiseren. 

 
 
6.2 Huurverhoging 
Voor de uit te voeren energiebesparende maatregelen (kruipruimte en HR++-glas) vragen we een 
huurverhoging varierend van € 4,55 tot € 5,45 per maand. De huurverhoging voor spouwmuurisolatie 
wordt per woning bekeken. Voor het planmatig onderhoud, het vernieuwen van de kozijnen, ramen, 
deuren en gevelbekleding geldt géén huurverhoging.   
De huurverhoging gaat in in de maand nadat de energiebesparende werkzaamheden  zijn afgerond 
en de oplevering van uw woning heeft plaatsgevonden.  
 
De verlaging van de stookkosten weegt naar verwachting ruimschoots op tegen de huurverhoging. 
Als gevolg van de werkzaamheden zullen de stookkosten gemiddeld met zo’n € 12 per maand dalen.  
Zie ook hoofdstuk 10. Bij normaal gebruik gaat u per saldo dus minder betalen. Daarnaast neemt het 
wooncomfort van uw woning toe.  
 
6.3  Overlastvergoeding 
Bewoners krijgen een overlastvergoeding van €  75 (woningtype Z600 en T540) en € 105 (woningtype 
T510). Deze overlastvergoeding wordt verrekend met een eventuele huurachterstand. 
 
6.4 Huurtoeslag 
Zoals vermeld in 6.2 is de huurverhoging die we vragen voor de energiebesparende maatregelen 
meestal lager dan het bedrag waarmee uw energierekening omlaag gaat. Per saldo gaat u er 
financieel dus op vooruit. 
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Ontvangt u al huurtoeslag? Kijk op www.toeslagen.nl hoeveel uw huurtoeslag omhoog gaat.  
Ontvangt u nog geen huurtoeslag? Kijk op www.toeslagen.nl of u vanwege de hogere huur nu wél in 
aanmerking komt voor huurtoeslag. 
U kunt voor meer informatie natuurlijk ook met HEEMwonen contact opnemen via (045) 645 44 44.  
 
6.5 Akkoordverklaring 
Achterin deze brochure vindt u een akkoordverklaring. Door ondertekening van deze verklaring geeft 
u aan geen bezwaar te hebben tegen de werkzaamheden en akkoord te gaan met de bijbehorende 
huurverhoging. Ook vragen wij u uw energieverbruik over 2012 en 2013 hierop te vermelden. 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 6. 

 
 

 
 
De projectleider ontvangt uw akkoordverklaring graag tijdens het huisbezoek.  
Gaat u niet akkoord met de werkzaamheden? Ook dan ontvangen wij de akkoordverklaring graag 
ondertekend retour. Op die manier is voor ons duidelijk dat u niet mee wilt doen. 
Wij kunnen u niet verplichten om mee te doen met de energiebesparende maatregelen waarvoor 
een huurverhoging geldt, maar vinden het uiteraard heel erg jammer als een deel van de bewoners 
niet meedoet. Als u twijfelt, lichten we de voordelen van de energiebesparende maatregelen graag 
nog een keer toe. 
 
Als u niet akkoord gaat met de huurverhoging betekent dit dat wij in of aan uw woning geen 
energiebesparende  werkzaamheden uitvoeren. Het planmatig onderhoud zoals beschreven in 
hoofdstuk 2 en de asbestsanering (zie hoofdstuk 4) gaan in dat geval wel gewoon door. Wij slaan uw 
woning dan over wat betreft de energiebesparende maatregelen en voeren deze dan uit nadat u 
verhuist.  
 
 

7. Wat betekenen de werkzaamheden voor mij als bewoner? 
 
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden behoorlijk ingrijpend zijn voor u. Wij proberen de overlast 
voor u zoveel mogelijk te beperken en hopen dat we de werkzaamheden in een goede sfeer kunnen 
uitvoeren. Op de dag van de uitvoering van de werkzaamheden komen er vaklieden bij u over de 
vloer. U ondervindt dan hinder.  
 
Thuis zijn 
Als er in uw woning wordt gewerkt is het belangrijk dat er iemand thuis is. Uzelf of iemand anders. 
De vaklieden starten ’s ochtends rond 8.00 uur en werken tot ongeveer 16.30 uur. Het is van belang 
dat er dan iemand aanwezig is om hen binnen te laten. 
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Uw medewerking 
Wij vragen u om voor de start van de betreffende werkzaamheden: 
- het kruipluik in de gang bereikbaar te maken 
- eventueel opgeslagen spullen uit de kruipruimte te verwijderen 
- de werkruimte bij de ramen en deuren vrij te maken (circa 1½ meter) 
- eventuele breekbare spullen ergens veilig op te bergen 
- meubels af te dekken met bijvoorbeeld een oud laken of plastic zeil. 
 

 
 
 
Asbestsanering 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 kan het nodig zijn dat u uw woning tijdens de asbestsanering 
tijdelijk moet verlaten. In dat geval kunt u gebruik maken van de woning Daslook 20 of Kaardebol 9. 
 
 

8. Wat moet ik doen bij technische problemen en schade? 
 
Technische problemen 
Wij doen er samen met het uitvoerend bedrijf alles aan om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Als er toch iets misgaat, neem dan direct contact op met het uitvoerend bedrijf. 
 
Mochten zich buiten werktijden technische problemen en/of noodsituaties voordoen, bel dan naar 
het centrale nummer van HEEMwonen: (045) 645 44 44. 
HEEMwonen is buiten kantoortijden alleen bereikbaar voor zeer dringende onderhoudszaken, 
waarvan herstel niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag. 
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Schade aan eigendommen 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het niet uitgesloten dat per ongeluk schade aan uw 
eigendommen wordt toegebracht. Heel vervelend zowel voor u als voor ons.  
 
Als u schade constateert, meld deze dan de volgende werkdag vóór 9.00 uur bij de uitvoerder van 
het uitvoerend bedrijf. Dit kan telefonisch of per mail.  
Als het uitvoerend bedrijf uw melding niet tijdig ontvangt, nemen wij uw schademelding niet in 
behandeling.  
 
Het uitvoerend bedrijf neemt de schade op en maakt hiervan een rapport. U ontvangt hiervan een 
kopie. We handelen de schademelding zorgvuldig en in alle redelijkheid af.  
Schades worden niet altijd uitgekeerd in geld. Zo mogelijk herstellen we de schade of vergoeden we 
de schade in materiaal (bijvoorbeeld verf).  
 
Meld schades (bijvoorbeeld aan meubilair) en gevolgschade (bijvoorbeeld als gevolg van een lekkage) 
daarnaast ook aan uw inboedelverzekering 
 
In geval van nood 
Bel HEEMwonen voor dringende onderhoudsklachten buiten kantoortijden: (045) 645 44 44. 
 
 

9. Hoe verloopt de oplevering? 
 
Wanneer de werkzaamheden aan uw woning zijn afgerond, vindt de oplevering plaats. 
 
Oplevering  
De projectleider van HEEMwonen en de uitvoerder van het uitvoerend bedrijf lopen samen met u de 
uitgevoerde werkzaamheden na. Onderdelen die niet naar tevredenheid van HEEMwonen en u zijn 
uitgevoerd worden op een lijst gezet. Het uitvoerend bedrijf zorgt ervoor dat deze punten binnen 
twee weken zijn verholpen. De opleverlijst wordt ook door u ondertekend. U ontvangt hiervan een 
kopie. 

 
 
Klachten en opleverpunten melden 
Met het melden van opleverpunten of klachten hoeft u natuurlijk niet te wachten totdat er een 
afspraak met u wordt gemaakt voor het opleveren van uw woning. Als u niet tevreden bent over 
werkzaamheden die het uitvoerend bedrijf aan uw woning heeft uitgevoerd, meld dit dan aan:  
- HEEMwonen (per mail of telefonisch) of  
- het uitvoerend bedrijf (per mail, telefonisch of persoonlijk bij de directiewoning Kaardebol 9. 
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10. Hoeveel energie ga ik besparen? 
 
Dankzij de energiebesparende maatregelen aan uw woning bespaart u op uw energierekening. Uw 
gasrekening gaat omlaag, uw elektraverbruik blijft in principe gelijk. 
Hoeveel u precies bespaart is vooraf niet te zeggen. De verlaging van de gasnota voor de woningen in 
dit project bedraagt naar verwachting gemiddeld ongeveer € 150 per jaar, dat wil zeggen € 12 per 
maand. Het energieverbruik en de besparing kan per woning verschillen. 
 
Gemiddeld energieverbruik in Nederland 
 

 
 
 
Gemiddeld energieverbruik in Nederland verbruik/jaar bedrag/maand 
Gemiddeld gasverbruik per huishouden per jaar 1.600 m

3
  

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar 3.500 kWh  
Gemiddelde kosten gas en elektra per maand  € 160 
 
Bron: www.milieucentraal.nl 

 
Alles bij elkaar betaalt een gemiddeld huishouden € 1.940 euro per jaar aan energiekosten. Daarvan 
gaat meer dan de helft op aan gasverbruik. Bijna 40% van de kosten is voor stroomgebruik en 6% van 
de jaarlijkse energierekening bestaat uit vaste kosten, waar u niets aan kunt veranderen. 
 
Besparing verschilt per bewoner 
Dankzij de energiebesparende maatregelen bezuinigt u op uw gasrekening. Voor iedere bewoner zal 
de besparing verschillend zijn. Iedereen heeft immers andere stookgewoonten. Zet u de thermostaat 
bijvoorbeeld op 20 oC of op 23 oC? Bent u de hele dag thuis of stookt u alleen ’s avonds? Hoe is uw 
gezinssituatie? Woont u alleen of hebt u thuiswonende kinderen? 
Daarnaast hangt de besparing af van het weer. Bij strenge vorst stookt u meer dan bij een zachte 
winter. Ook het woningtype is van invloed. Woont u in een tussenwoning of in een hoekwoning?  
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Meterstanden 5 jaar volgen 
Wij willen graag de effecten van de energiebesparende maatregelen meten.  
Op de akkoordverklaring vragen wij uw jaarverbruik van 2012 en 2013 voor gas (in m3) en elektriciteit 
(in kWh) in te vullen.  
Uw jaarverbruik vindt u op de eindafrekening van uw energieleverancier. Het gaat dus om het aantal 
m3 (gas) en kWh (elektra) en niet om het bedrag dat u betaalt.  
 
Bij de oplevering van de woningen worden de meterstanden opgenomen.  
Ook het verbruik over 2016-2017 vragen wij te zijner tijd aan u. Op die manier krijgen we goed zicht 
op het besparingseffect van de energiebesparende maatregelen. 
Wij vertrouwen erop dat u bereid bent hieraan mee te werken. 
 
Aan netwerkbeheerder Enexis vragen wij de gemiddelde verbruiksgegevens per complex. Ook deze 
informatie geeft ons inzicht in de besparingen op het energieverbruik als gevolg van de 
energiebesparende maatregelen.  
Uiteraard verstrekt Enexis of uw energieleverancier uit privacy-overwegingen geen gegevens van 
individuele gebruikers. Vandaar dat we elke bewoner toestemming vragen om zijn gegevens bij 
Enexis op te vragen. 
 
N.B. In de bijlagen vindt u een aantal handige besparingstips. 
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11. Contactpersonen 
 
11.1 Contactpersonen Bewonersbelangenvereniging Terwinselen 
De plannen zijn in overleg met BBV Terwinselen en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen tot 
stand gekomen.  
 
Met vragen of opmerkingen over dit energiebesparingsproject kunt u terecht bij de BBV Terwinselen. 
Contactpersonen zijn: 
Elly Hermans-Jacobs  e.jacobs2@kpnplanet.nl  06 52 54 15 56 
Marianne Plag   marianneplag@gmail.com  (045) 541 84 72 
 
11.2 Contactpersoon HEEMwonen 
Jos Schiffelers (projectleider) regelt vanuit HEEMwonen het project. Hij is tijdens de werkzaamheden 
regelmatig aanwezig in uw buurt. Met vragen of verbetersuggesties kunt u bij hem terecht. U kunt 
hem tijdens kantoortijden bereiken via:  
 
telefoonnummer:  
e-mailadres:  

(045) 645 44 44 
j.schiffelers@heemwonen.nl 

 
11.3 Contactpersoon uitvoerend bedrijf  
Jos Hol  is de contactpersoon van dit project namens uitvoerend bedrijf Transcarbo.  
Hij coördineert de werkzaamheden, houdt toezicht op het werk en is verantwoordelijk voor de 
voortgang en kwaliteit van het project.  
De uitvoerder is tijdens de werkzaamheden dagelijks aanwezig in uw buurt.  
 
telefoonnummer:  06 26134090 
e-mailadres:  jos.hol@transcarbo.nl 
 
In geval van nood 
Telefoonnummer HEEMwonen voor dringende onderhoudsklachten buiten kantoortijden:  
(045) 645 44 44 
 
 

12. Tot slot 
 
Wij vragen uw medewerking om de werkzaamheden aan uw woning uit te voeren. Wij zijn ervan 
overtuigd dat uw stookkosten omlaag gaan dankzij de betere isolatie van uw woning. Bovendien 
neemt uw wooncomfort toe. 
 
Wij hopen dat u dankzij deze brochure een goed beeld heeft gekregen van de werkzaamheden aan 
uw woning. 
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Bijlage 1 

Gevelbeelden 
 
Woningtype T510 
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Woningtype T540 
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Woningtype Z600 
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Bijlage 2 
 

Vocht en ventilatie 
 
Sommige bewoners hebben last van vocht in hun woning na isolatie en kierdichting. Vaak wordt 
gedacht dat die vochtoverlast van buiten komt of te maken heeft met de isolatie. In de praktijk gaat 
het om vocht dat van binnenuit komt, het zogenaamde leefvocht.  
Door mensen, huisdieren, koken, de was drogen, douchen kan wel 10 tot 15 liter water per dag in 
huis komen in de vorm van waterdamp. Deze waterdamp wordt in de lucht opgenomen. Hoe hoger 
de luchttemperatuur, des te meer waterdamp de lucht kan opnemen.  
 
Als warme lucht afkoelt op koude oppervlakken komt er condenswater vrij. Bijvoorbeeld achter een 
kast. Of ruiten beslaan.  
Ventileren is dan de enige doelmatige oplossing. Luchten is onvoldoende. Door bewust te ventileren 
voorkomt u condensvorming op koude vlakken.  
Zet ’s avonds voordat u naar bed gaat de thermostaat op 16 0C. Het is veel voordeliger om elke dag 
frisse lucht op te warmen dan een nat huis warm en comfortabel te stoken. 
 
Tips voor een goede ventilatie en het voorkomen van vochtoverlast 
- Laat ventilatieroosters open staan, 24 uur per dag, ook in de winter en bij regen. 
- Laat de mechanische ventilatie altijd aan staan 
- Ventileer vertrekken tenminste eenmaal per dag gedurende 15 minuten (met de radiatoren dicht 

of de thermostaat op 16 0C). Bijvoorbeeld ’s avonds of ’s morgens.  
- Ventileer uw slaapkamer ’s nachts als u slaapt 
- Plaats geen grote meubelstukken tegen buitenmuren. Lukt dit niet, houd dan voldoende ruimte 

tussen de muur en de meubels. 
- Zet de thermostaat van de verwarming ’s nachts of als u een paar dagen weg bent niet lager dan 

16 0C. Het duurt meestal lang om meubels, vloeren en muren op te warmen. 
- Zet tijdens het koken altijd een raam open, ook als u een wasemkap gebruikt 
- Kook met deksels op de pannen 
- Droog goed na bij het dweilen; gebruik een trekker 
- Hang bij goed weer de was buiten te drogen of in een goed geventileerde ruimte 
- Gebruik bij voorkeur een afvoerslang naar buiten als u een wasdroger gebruikt 
- Plaats uw condensdroger in een goed geventileerde ruimte 
- Gebruik het ventilatiesysteem na het douchen 
- Droog de tegels in de badkamer na het douchen 
- Doe de verwarming in de badkamer nooit uit 
 
 
 

 



 

Planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen / 10-9-2014   21 

Bijlage 3 
 

Besparingstips 
 
Dankzij de energiebesparende maatregelen bespaart u veel energie. U kunt nog meer besparen door 
uw gedrag aan te passen. Hieronder volgt een aantal tips.  
 

 
Verlichting 
- Laat lampen niet onnodig branden. Doe het licht uit in ruimtes waar u niet bent. 

(Spaar)lampen gaan niet eerder stuk door ze vaker aan en uit te doen 
- Vervang gloeilampen door spaarlampen of ledlampen. Ze zijn duurder, maar gaan veel langer 

mee. 
Spaarlampen verbruiken maar een kwart van de elektriciteit van gloeilampen. U verdient de 
extra aanschafkosten in twee jaar terug. 
 
Een gemiddeld huishouden betaalt per jaar ruim 100 euro aan elektriciteit voor verlichting. 
 

 
Computer, tv en audio 
- Zet uw apparaten uit als u ze niet gebruikt 
- Stel uw computer zo in dat hij na korte tijd vanzelf uit (of stand-by) gaat. De computer  

’s nachts aan laten staan, kost veel meer energie dan hem uitzetten en weer opstarten. 
- Een screensaver levert geen besparing op. Bewegende screensavers kunnen zelfs meer energie 

verbruiken dan bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma 
 

Een actieve computer (programma of screensaver in beeld) gebruikt evenveel stroom als vier 
brandende gloeilampen van 40 watt. Staat de computer stand-by, dan is het verbruik nog altijd 
zo’n 40 watt. 

 
Verwarmen 
- Breng radiatorfolie aan. Zo voorkomt u dat warmte voor een deel via de muur verdwijnt 
- Zet de verwarming overdag 1 graad lager en bespaar 7% op uw energierekening 
- Pas de kamertemperatuur aan als u iets aan het doen bent (bijvoorbeeld schoonmaken of 

stofzuigen) 
- Zet de verwarming een uur voordat u weggaat of gaat slapen lager 
- Doe de verwarming uit in ruimten die u niet gebruikt 
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- Houd ’s avonds de gordijnen dicht om de kou buiten te houden. Doe ze overdag open om de zon 
binnen te laten. 

- Geef radiatoren de ruimte om hun warmte af te staan. Hang geen gordijnen voor de 
verwarming. En ook niet voor de thermostaatkraan van de radiator  

- Laat deuren in huis dicht. Zo voorkomt u tocht en afkoeling. 
 
Koelen en vriezen 
- Warm eten bewaren in de koelkast? Laat het dan eerst afkoelen buiten de koelkast 
- Ontdooi ingevroren producten in de koelkast. Kou die vrijkomt wordt gebruikt voor de koeling 
- Open de deur van de koelkast zo kort en zo weinig mogelijk. Zo verliest u de minste kou 
- Laat ingevroren eten eerst ontdooien voordat u het kookt. Zo gaat het koken sneller en bespaart 

u energie 
- Ontdooi de vriezer eenmaal per jaar. Doe dit bij voorkeur in de winter als het vriest. U kunt de 

spullen uit de diepvries dan gewoon buiten leggen 
- Vervang onzuinige koel- en vriesapparatuur door zuinige nieuwe apparaten. Dat lijkt kostbaar, 

maar levert uiteindelijk juist geld op 
- Doe de gordijnen of zonwering dicht als het ’s zomers heet is. Zo voorkomt u dat u dat het 

binnen te warm wordt. Een airco vreet energie. 
 

Het koel houden van levensmiddelen kost ongeveer 18% van het energieverbruik in een 
huishouden. 

 
Koken 
- Heeft u een gasfornuis met waakvlam? Laat de waakvlam uit en steek de gaspitten met een 

lucifer aan. U bespaart per jaar € 20 
- Gebruik pannen die niet groter zijn dan nodig, gebruik niet teveel water en houd tijdens het 

koken de deksels op de pannen. 
 

In de badkamer 
- Douche een minuut korter. Gemiddeld staan wij per keer 8,5 minuten onder de douche. Eén 

minuut korter douchen bespaart warm water en energie 
- Gebruik een waterbesparende douchekop. Per jaar bespaart u met een waterbesparende 

douchekop 10 m3 water en 45 m3 gas. Dat is zo’n € 40 
- Laat bij het tandenpoetsen en scheren het water niet onnodig stromen. 

 
Gemiddeld gaat 17% van het energieverbruik in huishoudens op aan warm water. 
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De was doen 
- Was op een lage temperatuur en met volle trommel. De meeste was is slechts licht vervuild, en 

wordt al goed schoon bij wassen op dertig graden of lager. Wassen op 60 graden kost tweemaal 
zoveel energie als wassen op 40 graden 

- Was altijd met een volle trommel. U hoeft dan minder vaak te wassen en gebruikt per kilo 
wasgoed minder energie 

- Hang bij mooi weer de was buiten te drogen. Als u een wasdroger heeft, gebruik deze dan 
selectief 

- Laat uw wasgoed eerst goed centrifugeren voordat u het in de wasdroger stopt. Bij voorkeur op 
1000 toeren per minuut of meer. Zo bespaart u al snel 20% energie. 

 
Jaarlijks gaat 5% van de huishoudelijke elektriciteitsrekening op aan de wasmachine. Een 
wasdroger verbruikt gemiddeld 11% van de elektriciteitsrekening. 
 

Meer weten over energiebesparing? 
- De Consumentenbond (070 - 445 45 45 of www.consumentenbond.nl) onderzoekt regelmatig 

elektrische apparaten op onder meer energieverbruik 
- Kijk voor het project Bespaar energie met de Woonbond op www.woonbond.nl 
- Kijk voor energiebesparingstips ook op de sites van energiebedrijven, bijvoorbeeld 

www.essent.nl 
- Op www.milieucentraal.nl vindt u de bespaartest met handige tips om energie te besparen in 

huis.  
 

 
 
Energieprijzen vergelijken? 
U kunt ook besparen op uw energierekening door over te stappen naar een goedkopere 
energieleverancier. 
- Prijzen voor energie kunt u vergelijken op de website www.energieprijzen.nl 
- Kijk ook eens op www.easyswitch.nl of www.energieplaza.nl 



 

Planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 81 woningen Terwinselen / 10-9-2014   24 

Bijlage 4 
 

Akkoordverklaring  
project energiebesparing eengezinswoningen Terwinselen (complex 401) 
 
Naam   ……………………………………………………………………………… 
 
Adres   ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer  ……………………………………………………………………………… 
 
Jaarverbruik 2012 gas …………… m3  elektra   ……………  kWh 
 
Jaarverbruik 2013 gas …………… m3  elektra  ……………  kWh 
 
 
(aankruisen wat van toepassing is) 
 

 Ik ga akkoord met de werkzaamheden aan mijn woning zoals omschreven in de brochure project 

energiebesparing eengezinswoningen planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen 

Terwinselen van 10 september 2014 en de bijbehorende huurverhoging van € ………... per maand. 

De huurverhoging gaat in nadat de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond. 

 

Keuze voordeur:     1  rood   2  groen       3  blauw 

Keuze vensterbanken beneden:   wit    dolomiet 

Keuze vensterbanken boven:   wit    dolomiet 

 

□ Ik ga ermee akkoord dat HEEMwonen mijn energieverbruik opvraagt bij het energiebedrijf 

 

□ Ik ga niet akkoord met de energiebesparende werkzaamheden en doe niet mee met het project 

energiebesparing. Het planmatig onderhoud en de asbestsanering gaan wel gewoon door. 

 

Toelichting 
 
 
 
 
 

 
 
 
……………………………….…………………………………..   ……………………………….…………………………………..  

Datum       Handtekening huurder 
 
 

……………………………….………………………………….. 
       Handtekening HEEMwonen 
N.B.  
Deze akkoordverklaring aan de projectleider geven  tijdens het huisbezoek.  
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Bijlage 5 

Routing project 

 


